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पे्रस विज्ञवि 

 

    विषय:  आरोपपत्र  दायर  गररएको । 

 

ख्िल्ला रुकुम (पख्िम) ममुसकोट नगरपामलका वडा नं. ५ थपु ु मडके्रख्थथि श्री शाइकुमारी आधारभिू 
ववद्यालयमा ववद्यालय व्यवथथापन समममिका ित्कालीन अध्यक्ष र ित्कालीन प्रधानाध्यापकसमेिले ववमभन्न व्यख्ि 
िथा समममिलाई ववद्यालयको रकम कानून ववपरीि लगानी गरी दरुुपयोग गरेको, बागबिार रावलबारा थपु ु
मडके्र सडक मनमाुणको लामग राज्य कोषबाट बिेट आएकोमा ववद्यालयबाट पमन रकम लगानी गरी दरुुपयोग 
गरेको भने्न ुिरुी मनवेदन सबनबन्धमा अनसुन्धान ँुादा श्री शाइकुमारी आधारभिू ववद्यालयमा ववद्यालय 
व्यवथथापन समममिका ित्कालीन अध्यक्ष गोववन्द बँादरु के.सी. र ित्कालीन प्रधानाध्यापक लाल बँादरु 
के.सी.ले ववद्यालय व्यवथथापन समममिबाट ववमभन्न मममिमा मनणयु गरी गराई ख्शक्षा मनयमावली 2059 को 
मनयम 165 ववपरीि ववद्यालयको रु.8,94,०००।- ववमभन्न व्यख्ि¸ सडक मनमाुण समममि र वन ुपभोिा 
समूँसमेिलाई ऋणकिाु ददई ुि रकम वििाु नगरी नगराई खाईमासी बदमनयिपूवकु नेपाल सरकारलाई 
ँामननोक्सानी परु् याुने काय ु गरी रष्टाचारार मनवारण  न, २०५९ को दिा १७ बमोख्िमको कसूर गरेको 
देख्खएकोले मनिँरुुपर मबगो रु.8,94,०००।- (आठ लाख रौरानब्बे ँिार रुपैयाा) कायम गरी दिा १७ 
मा ुल्लेख भएबमोख्िम रष्टाचारार मनवारण  नको दिा 3 को ुपदिा (१) र दिा ३ को ुपदिा (१) को 
खण्ड (ङ) बमोख्िम कैद र ववगोबमोख्िम िररबाना ँनु साथै दिा १७ बमोख्िम ँामननोक्सानी भएको मबगो 
असलु ुपर ँनुसमेि मागदावी मलइएको छ। 

यसैगरी वागबिार पैयारौर रावलबारा थपु ु मडके्र सडक मनमाुण ुपभोिा समममिका कोषाध्यक्ष माया 
के.सी.ले सो ववद्यालयमा ववद्यालय व्यवथथापन समममिको बैठकमा ुपख्थथि भई मनणयुमा ँथिाक्षर गरी 
ववद्यालयको रु.८,००,०००।- बाटो मनमाुण गनकुो लामग मलई बाटो मनमाणु नगरी ुि रकम ववद्यालयको 
खािामा दाख्खल नगरी खाईमासी गैरकानूनी लाभ मलई बदमनयिपूवकु नेपाल सरकारलाई ँामननोक्सानी ँनुे 
काय ुगरी रष्टाचारार मनवारण  न, २०५९ को दिा ८ को ुपदिा (४) बमोख्िमको कसूर गरेको देख्खएकोले 
मनिुपर सोँी दिा बमोख्िम सिाय गरी मबगोसमेि ििि ँनु मागदावी मलइएको छ। 

साथै ुि ववद्यालयका ित्कालीन ववद्यालय व्यवथथापन समममिका सदथय िथा वागबिार पैयारौर 
रावलबारा थपु ु मडके्र सडक मनमाुण ुपभोिा समममिका अध्यक्ष द्रोण बँादरु खत्रीले ववद्यालय व्यवथथापन 
समममिको बैठकमा ुपख्थथि भई मनणयुमा ँथिाक्षर गरी मनयम ववपरीि ववद्यालययको रकम सडक मनमाुण 
ुपभोिा समममिको नाममा आिै मलई सो रकमबाट सडक मनमाुण गनुपुनेमा नगरी िथा ववद्यालयबाट सापटी 
भनी मलएको रकम वििा ुनगरी सो रकमसमेि रु.8,48,०००।- सरकारी रकम ँामननोक्सानी िथा वँनाममना 
गरी रष्टाचारार मनवारण  न, २०५९ को दिा १७ बमोख्िमको कसूर गरेको देख्खएकोले मनिुपर ववगो 
रु.8,48,०००।- कायम गरी  . .को दिा १७ मा ुल्लेख भएबमोख्िम रष्टाचारार मनवारण  नको दिा 3 
को ुपदिा (१) र दिा ३ को ुपदिा (१) को खण्ड (ङ) बमोख्िम कैद र ववगोबमोख्िम िररबाना ँनु एवं 
दिा १७ बमोख्िम ँामननोक्सानी भएको मबगो असलु ुपर ँनुसमेि मागदावी मलनपुनेमा मनिको मतृ्य ुभएको 
मतृ्यदुिाु प्रमाणपत्रबाट देख्खएकोले मलुकुी िौिदारी कायवुवमध संवँिा¸ 2074 को दिा 133 को ुपदिा 



(२) िथा दिा १५८ को ुपदिा (२) सवँिको कानूनी व्यवथथाबमोख्िम मनिलाई कैद र सिाय ँनु नसक्ने 
िर रष्टाचारार मनवारण  न¸ २०५९ को दिा ४६ िथा मलुकुी िौिदारी कायवुवमध संवँिा¸ 2074 को दिा 
133 को ुपदिा (२) र १५८ को ुपदिा (२) बमोख्िम मतृ्य ुभएको व्यख्िको ँकमा सरकारी ववगो 
क्षमिपूमि ुवा रकम भराुन सवकने कानूनी व्यवथथा रँेकोले थव. द्रोण बँादरु खत्रीको ँकमा मनिको ँकवाला 
श्रीमिी पिुला खत्री, छोराँरु ववनोद के.सी.¸ वववेक के.सी. र ववशाल के.सी.समेिबाट रष्टाचारार मनवारण  न¸ 
२०५९ को दिा १७ बमोख्िम ँामननोक्सानी भएको मबगो असलुुपर गने प्रयोिनको लामग मात्र मागदावी 
मलई अख्तियार दरुूपयोग अनसुन्धान आयोग  न, २०48 को दिा 18 र ३५ साथै रष्टाचारार मनवारण  न, 

2059 को दिा 36 बमोख्िम आि मबशेष अदालि, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गररएको छ।  

     

 

प्रविा                                           
श्याम प्रसाद भण्डारी 

 


